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Nogle Meddelelſer 

Torskefiskeriet, 

N ſom det drives 15 Island og Færøerne, 

nogle neiledende Bemærkninger angagende de nyere og ældre Bedſkabers 

Brug, som benyttes dertil, 

ledſagede med to Lithographier, 

* ; df 
T. F. G. Geins. 

Iſe Afdeling. 

A — 

Kdginet med Anderstattelse af det hair Indenrigsministerium. 

i Kjøbenhavn. 2 is 

2 Thieles Bogtrykkeri. 

* 8 1859. 

A 6 



For Fiſkere og Landmænd. 

J alle Landets Boglader faaes til Veiledning for Salt⸗ og Ferft- 

vandsfiſkeriernes Opkomſt, folgende Skrifter, ledſagede med oplyſende 
Lithographier: 

1. Om Reiefangſt. (2det Oplag). 18 Sk. 
2. Om Hummerfangſt. (2det Oplag). 24 Sk. 
3. Om Muslingefiſkeri. (2det Oplag). 24 Sk. 
4. Om Vildandefangſt. (3die Oplag). 24 Sk. 
5. Om den kunſtige Frembringelſe af Foreller, Orreder og Lax. (Ste 

Oplag). 24 Sk. 
6. Om den nye Conſtruction af en Fiſkeqvaſe. 18 Sk. 
7. Om Anlæggeljen af nye Sſtersbanker. 3 Mk. 
8. For Landmænd, om Beſcktelſen af Smaadamme, Vandingsſteder og 

Mergelgrave med Fiſk. 3 Mk. 
9. 35 5 forſtjellige Sorter Fiſkeredſkaber. Forſte Afdeling: Garnfiſkeri. 

3 Mk. 
10. 52 5 forfkjellige Sorter Fifkerier. Anden Afdeling: Krogfiſkeriet. 

3 Mk. 
11. Anvendelſen af uſelgelig Fiſk til Opfodning af Ender og om Reiens 

nyeſte Nedloegningsmaade. 12 Sk. 
12. Anden forøgede Udgave om Garnfiſkeriet. 3 Mk. 
13. Ferſkvandsfiſkeriets Forbedring med ſerdeles Henſyn til Eiere af 

Vandmeller og Landmænd. Ledſaget af flere Lithographier. 3 Mk. 
14. Om Redningsveſenet. 
15. Om Lolkkefiſk anvendte til Fangſt, ſaavel i ſalt ſom i ferſk Band, led⸗ 

ſaget af et Lithographi. 18 Sk. 
16. En forklarende Text og fremſtillende Tegninger om den rigtige 

Maade at udfætte Garn paa, ſamtidig med en Sammenligning med 
den urigtige, ſom nu udelukkende bruges paa de Steder paa Island, 
Færøerne og Grønland, hvor man. fjender til Garn, og ſom ſaadan 
har meget ſkadelig Indflydelſe paa Fangſten. Iſte Afdeling, ledſaget 
af to Lithographier. 3 Mk. 

Om fort Tid vil udkomme og Beſtillinger modtages paa: 

17. Om Ruſeſyſtemet, ledſaget af et Lithographi. 
18. Om Bundgarn og Vaadſyſtemet, ledſaget af et Lithographi. 
19. Om Torſfkens Behandling i ſaltet ſom tor Tilſtand ligeſom Maaden 

at benytte Rognen og Leveren paa, ledſaget af et Lithographi. 
20. De forſtjellige Sorter Aalejern ſaavel ſom Pilke af forfkjelligt Stof 

og Form, ledſaget af et Lithographi. 
21. Om de forſtjellige af Piil flettede Kurve til Fiſkefangſt og Værftøi 

til Fiſkeredſtabers Forfoerdigelſe m. m., ledſaget af et Lithographi. 
22. Om Rogningen og Raogehuſene, ledſaget af et Lithographi. 
23. Om Sømærfer, Asſurancen og Fileermaſtiner, m. m. 
24. Om Havoegetationen, og det Meget der dermed ftaaer i Forbindelſe, 

og er afhængig deraf, ledſaget med et Lithographi. 
25. Om Salhunde⸗-Fangſten med Mere, ledſaget af et Lithographi. 
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En forklarende Tert og fremſtillende Tegninger om den rigtige 

Maade at udfætte Garn paa, ſamtidig med en Sammenligning 

med den urigtige, ſom nu desværre udelukkende bruges paa de 

Steder paa Island, færøerne og Gronland, hvor man kjender 

til Garn, og ſom ſaadan har meget ſkadelig Indflydelfe paa 

Langſten. 

Med Henſyn til Garnenes Udfætning kan folgende Regler 
gives, ſom det mage tilraades Fiſkerne at efterfølge. Nogle 
Fiſkere bor forene fig for at udfætte ſamtlige deres Garn pag 
en og ſamme Strakning, og ikke ſom hidtil fædvanlig en Fiſker 
ſine Garn paa et Sted, en anden paa et andet Sted; thi i 

forſte Tilfælde opnages jo indlyſende den ſtore Fordeel, at en 
langt ftørre Stræfning overſpeendes, og en fremrykkende Stime 
af Fiſk vil langt fra kunne gage forbi med den Lethed, hvor— 
med det nu kan ſkee, hvor Garnene ere opſtillede hiſt og her 
og altſaa danne aabne Mellemrum (fee Tegningen A. 1). 
Ja, at mange Fiſk ſmutte igjennem Mellemrummene er ikke 

den eneſte ſkadelige Folge af at ſcette Garnene ſaaledes adfſkilte 
hvert for fig; men desuden ville i det Tilfælde kun de ydre 

give nogen Fangſt — Alt efter Retningen af Strøm og Bind. 
For det Andet bor de Garn, der opſtilles ſammen, hvad enten 

de nu tilhøre een eller flere Fiſkere, ikke ſom hidtil kun befeeſtes 
til hinanden foroven og forneden; men endnu desforuden tre 
Steder til (ſee Tegningen A. 2). Efter den gamle Frem⸗ 
gangsmaade danner der ſig imellem Garnene en ſtor, oval 
Aabning (fee Tegningen A. 7. a.), hvorigjennem mange Fiſk 
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ville gage tabte, hvilket langtfra i den Grad vil kunne ffee, 
naar Garnene ved at befeſtes til hinanden paa 5 forſkjellige 
Steder (fee Tegningen A. 2. b.) kun danne ganſke ſmaa Aab- 
ninger, og ſaaledes ville to til hinanden befceſtede Garn, der ere 
ſammenfgiede kun paa to Steder, ſtaage lige med et gammelt 
Garn, hvori der er en ſtor Rift; medens de ſammenfspiede 

paa den her foreſkrevne Maade ville være at anſee lige med et 
heelt og ubeſkadiget Garn. For det Tredie mage det anbefales 
Fiſkeren ikke at ſtille fine Garn i en lige Linie; men i flere 
ſmaa eller een ſtor, vinkelformig Linie, ſaaledes at de danne 

ſpidſe Bugtninger, ſom Tegningens Grundrids ved A. 3. viſer 
det. Derved opnages nemlig den veſentlige Fordeel, at An⸗ 
ſamling af Plantedele ikke ſaaledes formager at fætte fig over 
hele Garnet, ſom naar det ſtager opſtillet i en lige Linie; men 
derimod drives ind i Vinkelſpidſerne og fortriinsviis fætter fig 
der. Og naar ſaaledes Spidſen af den Vinkel, ſom Garnet er 
ſtillet i, optager det tildrivende Tang m. m.; men Vinklens 
Sideflader ere frie og aabne, ville Fiſtene ſoge at trænge 

igjennem paa disſe frie og aabne Flader og ſaaledes blive 
fangne. Stage derimod Garnene opſtillede lige, ſaa at Tangen 
er eensartet udbredt over det Hele, ville Fiſkene, ſom ingen 
gabne Gjennemgange finde, ikke forſoge paa at trænge igjennem; 
men gaae uden eller oven om, og Garnet ſaaledes være uden 
Fangedygtighed. Det er jo enhver Fiſker nokſom bekjendt, at 
naar Garnene ere fyldte med Tang, bliver hans Fangſt ingen 
eller ſaagodtſom ingen. Den vinkelformede Opſtilling af Gar⸗ 
nene medfører endydermere den ſtore Fordeel, at Ureenlighederne 

ved Strammens Paavirkning kun ſamle fig paa enkelte Steder 
og ikke udbrede fig over hele Garnet; men derved ville Garnene 
langt lettere og fuldſtendigere kunne renſes for disſe Ureen⸗ 

ligheder, efterdi bette tykke Lag af Tang lettere løsner fig; 
medens det er langt vanfkeligere, hvor Tangen har kunnet filtre 
fig ind i hele Garnets Fladeſtrekning, at fage dette fuld⸗ 
ſteendigt befriet for det tyndere Lag de forſte Gange. Man 
vil ſaaledes indſee, at Garnene ei heller nær i den Grad ſlides 
og lide ved Rensning, hvor de ere opſtillede efter den her 
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anbefalede Methode, ſom, naar de, opſtillede efter gammel Skik 
og Brug i en lige Linie, forurenes over det Hele og ſaaledes 
efter Optag ſkulle underkaſtes en Renſelſe over det Hele. Og 
idet man de forſte 3 å 4 Gange ikke fager dem fuldſteendigt 

renſede, hvor de i deres hele Udftræfning ere gjennemfiltrede af 

Tangen, kan deres Fiſkedygtighed heller ikke være faa ſtor, ſom 
naar de aldeles. befries for al Ureenlighed, hyvilket vil være 
muligt, naar de udſcettes paa den ovenfor beſkrevne, vinkel⸗ 

formige Maade. 
Hvad nu Garnrenſeren angager, da vil det være over— 

flͤdigt for den tenkſomme Fiſker, at der tales udforligere til 
Anbefaling for den nye af Spanffrør forfcerdigede. Paa Teg— 
ningen A. 4. fees en Afbildning af den nye Garnrenſer. Idet 
den nye er gjort af Spanſkror, der er rundt, glat og elaſtiſk, 
vil den ikke kunne rive i og flide paa Garnet, ſaaledes ſom 
den ældre Sort; den vil ingenſinde kunne trænge ind i Ma⸗ 
ſkerne, ſaaledes ſom den ældre gjør det med fin afſtaarne Ende, 
og endelig krever Rensningen med den nye ikke nær det Ar— 
beide ſom med den ældre, idet den paa Grund af ſin Elaſtieitet, 

naar den er flaget engang over Garnet, ſelv gjør en tilbage— 

gagende Bevagelſe. 
Hvad angaaer Maaden at udſette Garnene paa fra 

Baaden af, da leverer Tegningen A. 2 e. en udførlig Frem-⸗ 
ſtilling af den nu almindelig anerkjendte Udſcetningsmaade med 
Gaffel (A. 5). Desværre er der endnu mange Steder, ſom 
Island, Færøerne og Grønland, hvor denne Methode ikke be— 
nyttes, men hvor man nedlægger Garnene lagviis, i et neſten 
lodret, kasſeformigt Trug (ſee Tegningen A. c.), eller ogſaa 
lægger dem ligefrem i Bunden af Baaden, og derfra udkaſter 
dem i Vandet paa den Maade, ſom Tegningen A. 7 d. viſer. 
For Enhver, der har en Smule Begreb om Garnudfætning, 

vil det viſt ſtrax blive indlyſende, hvor vigtig og henſigtsmeesſig 
den forſte Maade er, og hvor feilagtig, ufuldkommen, ffadelig 
og ødelæggende for Garnene og for Fangſten den ſidſte er det. 
Paa den forſte Maade (med Gaffelen) er det indlyſende, hvor 

klart og ordentligt Garnene komme til at ſtaae paa Hapbunden, 
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og derved give Udfigt til en god Fangſt, hvor det fornødne 
Mandſtab er tilſtede til at ſtyre den velordnede Baad, medens 
to ere hinanden behjælpelige med at udfætte Garnene, den 
ene ved at bringe Trugene frem og ſammenknytte Garnene, 
den anden med at udfætte dem. Gaffelen, ſom er trukken 

igjennem den pverſte Sime af Garnet, bevirker, at dette holdes 
fuldkommen ordnet (fee Tegningen A. 5), og Garnene lægges 
da ſaaledes i Truget, at Stenene lægges i Bunden af det ved 
Siden af hverandre og derover Garnet i regelmeesſige Lag, faa 
at altſaa Gaffelen ligger pverſt (fee Tegningen A. 6). Paa 
denne Maade er det neſten umuligt, at de ved Udfætningen 
kunne blive uklare. — Derimod efter den anden Maade, ſom 
Tegningen A. 7 d. udviſer, uden Gaffel, er det ganffe til- 
fældigt, om Garnet ved at udkaſtes en og anden Gang blot 
kommer til at ftaae nogenlunde ordentligt, og det maa hen⸗ 
regnes til de heldigſte Omſtcendigheder, om blot dette opnages. 
Hvad der i Almindelighed indtræder ved denne Üdkaſtning af 
Garnene, er, at idet Garnet udkaſtes paa et mere eller 
mindre dybt Sted, hvor altſaa Strømmen har en ſtorre 

eller mindre Kraft, gjør denne det let urede, hvorved enten 
Flodholtet eller Bæreren kommer til at ligge midt under 
Garnet eller ogſaa Stenen føres ind i Garnet, og falder ned 
igjennem dets Maſker, i hvilfe begge Tilfælde det kommer til 
at ſtaae uklart og ſom Folge deraf bliver mindre fiſkedygtigt, 
end om det i hele fin Udftræfning ſtod klart, hvilket ſkeer paa 
den ovenfor omtalte Maade ved Garnudfætning med Gaffelen. 
Og naar nu disſe Garn træffes op, hvor enten Flodholtet 
ligger under Garnet eller i Serdeleshed, hvor Stenen er faldet 
ned igjennem Maſkerne, da iturives Garnene paa hvert ſaadant 
Sted ved Optagningen i en faa lang Rift, indtil Stramningen 
ophører, hvilket altſaa medfører den overordentlige Ulempe 
for Fiſkeren, der udſcetter fine Garn paa denne Maade, at han 

har langt Mere at beſtille med at reparere dem, at de langt 

haſtigere ødelægges, og endelig hvad det Veerſte er, at han 
ſjelden har mere end en Trediedeel af den Fangſt, han 
kunde have havt, om hans uklare Garn havde ſtaget, ſom de 
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burde. — Tegningen 8 fremſtiller en Garnſoger, hvis 4 Arme 
ere forſynede med Gjenhager; den benyttes paa de Steder, 
hvor man formoder, at de borteblevne Fifkeredſkaber findes, 

ſaaledes at man lader den flæbe ved en lang Line efter den 
ved Seil eller Aarer fremdreune Baand. Idet Garnſogeren 
jlæber hen ad Havbunden, tage dens Arme fat i Garnene eller 
Krogfiſterierne, og dette mærkes let i Baaden; man træffer nu 
Garnſogeren med hvad den har fat i op i Vandfladen, og her- 
ved yde Gjenhagerne den Nytte, at dette ikke falder af igjen, 
ſaaledes ſom Tilfældet ofte er med de ældre Garnſogere, hvor 
disſe Gjenhager mangle. — Tegningen 8 a fremſtiller en Bom⸗ 
rulle, der kan dreie ſig om ſin Axe og efter Behag faſtgjores 
til hvilkenſomhelſt Deel af Baadens Kant; herved opnaaes den 
Fordeel, at Garnene, ſom træffes op over Bomrullen, ikke 
ſlides, idet denne gaaer rundt, hvad. der derimod nu faa ofte 
ſteer, da de træffes op over den faſte, ofte ru og ujevne Kant 
af Baaden og derved ikke alene ſlides, men iturives og pde— 
lægges. — Paa Profiltegningen 8 b ſees en ny, vinkelformig 
Stang, der bærer Bomrullen indad i Baaden ſaa langt Vin⸗ 
kelen nager, hvorved det forhindres, at Fiſkene, der under Op⸗ 
træfningen falde af, nu gage tabte, da de falde i Baaden, 

hvad der derimod ikke var Tilfældet ved den celdre Bomrulle. 
Den Baad, der benyttes, naar Garnene fkulle udſettes, 

bor være forſynet med tilſtrekkeligt Mandſkab baade til at 
regjere Baaden og til at beſorge Udſcetningen af Garnene. 
Men det fornødne Mandſkab vil jo let kunne være tilſtede, 
naar, ſom ovenfor anbefalet, flere Fiſkere forene fig for at ud⸗ 
jætte deres Garn paa en og ſamme Stræfning i Forbindelſe 

med hverandre. Derved opnages imidlertid ikke blot, at Ud— 

fætningen kan blive ordentligt udført; men tillige at ved ind- 

trædende Storm og Uveir Baad og Mandſkab lettere vil 
kunne bjerges, naar der er en betydeligere Arbeidskraft til at 
roe og regjere Baaden. Og endelig medfører det endnu den 
veſentlige Fordeel, at om en enkelt Fiſker rammes af en Syg⸗ 
dom, der forhindrer ham i at gage ud til ſin Gjerning, blive 

hans Garn desuagtet beførgede, idet de andre Fiſkere, ſom ere 
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forenede med ham til fælleds Garnudfætning, beſorge ogſaa 
hans Garn, ligeſom de vide, at han ved indtredende Sygdoms- 

tilfælde vil ſorge for deres Garns Rogt, og ſaaledes vil Fifke⸗ 
ren, hvad der ſaa let ſkeer, naar han, ſom nu, er ene om at 
fiſte, ikke ved et indtreedende Sygdomstilfclde ſtrax bringes i 

Armod. Ja felv om nu to Fiſkere ere i Compagni, vil den 

enes Sygdom gjøre, at den anden, der ikke alene megter at 
fætte Baaden ud, heller ikke kan fiſke, hvilket derimod ikke vil 

ſkee, naar de, ſom ovenfor tilraadet, ere flere. Derhos er jo 
een ſtor Baad forholdsviis langt billigere at anſkaffe og holde 
vedlige end flere ſmaa Baade, og med den ſtorre er man iftand 
til at gage langt længere ud end med den lille, og har ſaa— 
ledes Udſigt til en langt betydeligere og veerdifuldere Fangſt. 
Og om Fiſterne end vove fig langt længere ud, ville de dog 
ved den ſtorre Arbeidskraft, de kunne anvende, hvor de have 
forenet ſig med hinanden, være langt ſikkrere, end den Fiſker, 
der i fin lille Baad, ikke vover fig faa langt ud. 

Ved Jagttagelſen af disſe Forſkrifter er det en ſoleklar 
Sag, at vore Fiſkere mage gjøre en ſtorre og bedre Fangſt, 

end det hidtil er ſkeet. Men hvad Betydning en forøget Fangſt 
har for den enkelte Fiſter ſaavelſom for Landet i det Hele 
taget, vil folgende korte Betragtning gjore indlyſende. 

Lad os blot forudfætte, at en Fiſter fanger daglig 3 Fiſk 
flere, end han fangede, da han endnu ikke havde de forbedrede 
Fiſteredſkaber: hvad Udbytte vil det da give for den enkelte 
Fiſker i Seerdeleshed og for Fædrelandet i det Hele? Hver 
Fiſker fanger daglig 3 Fiſt flere, der er i Aarets 365 Dage, 
hver Fiſker fanger altſaa, ſelv efter denne lave Anfættelfe, 
aarlig 1095 Fiff; men der er i hele Landet, incluſive Feer⸗ 

gerne, Island og Grønland, mindſt 47,000 Fiſkere, og der 
fanges ſaaledes over hele Landet aarlig 51,465,000 Fifk flere, 
Lad os kun ret betænfe det: over 51 Millioner Fiſk. Men nu 
er det faa langt fra, at den Fiſker, der anvender de forbedrede 
Redſkaber, kun ſkulde fange i Gjennemſnit 3 Fiſt flere daglig 
end tidligere; vi kunne fuldkommen ſikkert fætte det forøgede 
Antal til flere Sneſe, fraſeet endog de Dage, paa hvilke mange 
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formedelſt Storm eller af andre Aarſager ikke kunne fiſke, og 
man vil da kunne forſtage, hvilken Betydning et forbedret 
Fiſkeri maa have for den enkelte Fiſker, og af hvilken Betyd— 
ning det i ſtatsgconomiſk Henſeende vil være, at et forbedret 
Fiſkeri vinder almindelig Udbredelſe i det hele Rige. Bilde 
man fætte den forøgede Fangſt til et ſaa høit Antal, ſom den 

i Virkeligheden kan fættes til, da vil man kunne fatte, hvilket 
uhyre Antal, det vil beløbe fig til. 

Da nu iffe blot de Fiſk, der i ferſk Tilſtand ſoges med 
Begjcerlighed ſom Neeringsmiddel, have en ikke ubetydelig 

Verrdie; men ogſaa ſaadanne Fiſk, der ifær egne fig til Salt⸗ 
ning, Tørring eller Rogning, kunne affættes til ret gode Priſer, 
da ſelv ſaadanne Fiſk, ſom ikke ſpiſes, eller muligviis af en 

anden Grund ikke ere afſettelige til en vis Tid, ja ſelv blot 
Affald af Fiſk lader fig anvende paa forſkjellig Maade, f. Ex. 
til Levertran eller Huusblasliim, til Fodring af forffjellige 

Kreaturer, til Fiſkegjodning, vil den forøgede Indtegt, ſom de 
forbedrede Fiſkerier ville indbringe, naar de forſt vinde al- 

mindelig Udbredelſe i hele Riget, kunne belobe ſig til adſtillige 

Millioner Rigsdaler mere end hidtil. 
Ved ſaaledes at fee fremſtillet de paa forſkjellige Egne be— 

nyttede Methoder til de forſkjellige Sorter Redſkaber troer jeg 
det er letteſt for den tenkende Fiſker at give Slip paa det 

Uhenſigtsmeesſige og holde fig til det Henſigtsmeesſige, der jo 
ved omhyggelig Eftertenken yderligere kan vinde ved at mod— 
tage forbedret Form, ſamt ved Maaden og Stedet at anvende 

det paa. : 

Henſigten med disſe Linier har fun været at bringe den 
gode Sag et Skridt fremad. : 

Den unge Fiſter begynder i Almindelighed med at optage 
den Skik og Brug, ſom han forefinder hos de ældre i hans 
By, han indretter ſine Garn efter det gamle Maal og den 
almindelige Form, og trænger han til nye Garn, gaaer han i 
det paa hans Egn vedtagne, gamle Spor. Han lever jo 
temmelig iſoleret vg har ſjelden, ja enkelte Fiſkere aldrig, Lei— 
lighed til at komme ret vidt omkring og gjøre fig bekjendt med 
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det Bedre, ſom findes andetſteds. Jeg har derfor troet, at 
disſe Linier maatte være ham til Nytte, og derſom det maatte 
lykkes mig at bringe en eller anden begyndende Fiſker til at 
ſlage ind paa en ny og bedre Vei, end man hidtil har fulgt 
pan hans Egn, da vilde jeg have opnaaet, hvad jeg onſtede 
med dem. 

Hvad her er fremſtillet paa den medfølgende Tegning fore— 
findes i fuld Storrelſe i Muſeet paa Chriſtiansborg Slot til 
Fiſteriernes Fremme, hvor det med Fornsielſe ſkal blive fore— 
viiſt paa de Tider af Aaret, hvor Muſeet er aabent. 

En Afhandling om Pilkens Anvendelſe ved Torſae- og Kablion- 
fangſt og hvad dermed ſtager i Forbindelſe. 4 

Den her medfølgende lithographiſke Plade B. fremſtiller 
Afbildninger deels i fuld, deels i formindſket Storrelſe af de 
forſtjellige Redſkaber, ſom benyttes til Torſtefangſt i de nord— 

lige, danſte Beſiddelſer. B. 9 fremſtiller den nederſte Deel af 
et Lod med fin Krog og Snore, ſom det benyttes under Fer— 

øerne og Island til Torſte- eller Kabliaufangſt paa en 70 à 90 
indtil 100 og 120 Favnes Dybde. Til at forhindre Strømmen 
fra at fore Snoren med fin Krog for langt fra Bunden, 
tjener et Blylod, ſommetider bruger man ogſaa et Jern⸗ 

lod, der alt efter Snørens Længde i Neglen har en Vægt fra 
6 og 8 indtil 12 Pund. Paa denne meget ſtore, flet for— 
færdigede, plumpe Krog, B 9 a og 9 b bruges ſjelden eller 
aldrig den ſaakaldte Ang; men i dens Sted har man anbragt 
paa den ligere Deel af Krogen, i Nerheden af det Sted, hvor 
den er faſtgjort til Snøren, en paaſtobt Metalfiſk, der for at 

den fkal glimre og lokke Fiſtene hid bor være af Tin; men ſom 

Mange desuagtet bruge at forfærdige af Bly, ved hvilken 
Skjodesloshed ogſaa denne væfentlige Fordeel bortfalder. Nys— 

nævnte Fiſk og tillige Krogen holdes ſtadigt blanke og blive 
derved ſlugte. Med et ſaadant plumpt Redſkab er det altſaa, 
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at Tuſinder af Fiſk blive optrukne af Havet. Naar dette lader 
fig gjøre med dette umaadelig plumpe, uhenſigtsmeesſige Redſkab, 
hvor Meget mere lod ſig da ikke fange i en ulige kortere Tid 
med en mindre, velconſtrueret Krog, der med fin paaſtobte Fiſk, 

indlagt med Perlemoer (ſee Tegningen 10 paa Pladen B.), 

kunde ſees i en videre Afſtand og kan holde en nok ſaa ſtor 
Filt, ſom de ſtorre Kroge af en ſlettere Form, og ſom an- 

vendtes ikke med den Skjodesloͤshed og Uagtſomhed, hvormed 

der nu i Almindelighed fiſkes; men benyttedes med Omſorg og 
Interesſe? 

Hvor henſigtmesſigt vilde det ikke være, om de forſfjellige 
Sorter Pilke, ſom hernede i Kongeriget paa mangfoldige 
Steder blive brugte med faa ſtor en Fordeel, ogſaa kunde blive 

indførte i de nordlige Lande? Naar de hernede blive benyttede 
med ſaa ſtor Fordeel, hvor dog ingenlunde Fiſkeſtimerne ere faa 

ſtore eller graadige ſom deroppe, faa er det indlyſende for En— 
hver, hvilke umaadelig forggede Fordele Brugen af dem der 
maatte give. Jeg kjender meget godt den Hindring, der ligger 
bagved, den nemlig, at det er behageligere, begvemmere og 
mageligere at kaſte en Krog ud og holde ſtille end at bruge en 

Pilk, der i den Tid, den er i Brug, forlanger hele Armeens 

fulde Kraftanſtrengelſe; men jeg veed ogſaa, at den paa denne 

Maade rigtigt brugt giver et langt, langt bedre Udbytte end 
gode Kroge i Almindelighed og flette Kroge, ſom de deroppe 
anvendte, i Serdeleshed; og den, der, ſom ſagt, foretreekker 

for Mageligheds Skyld at bruge den hidtil anvendte flette 
Krog iſtedetfor den her anbefalede Pilk, vil ogſaa ved at an- 
vende den, kunne opnage Magelighed; thi han behøver kun en 

enkelt Gang at anſtreenge fig for at fange et fan betydeligt 
Antal Fiſk, at han atter en Tid kan lægge fig paa den lade 
Side, hvis hans Lyſt ſtaaer dertil. 

Den Fiſt af alle Fiſkeſorter, der er Torſkens kjeereſte 
læring og ſom ſaadan bliver meeſt forfulgt af den, er: Silden, 

og det vil af den Aarſag altid veere henſigtsmeesſigſt at give 
Pilken Lighed dermed i Form og UÜdſeende; hvad der faa 

betydeligt forøger den Blankhed og Glimmer, ſom der er 
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ved Sildens Legeme, opnages yderligere ved Indlægning af 
Perlemoer, der vel nok gjør den noget dyrere; men naar det er ind⸗ 
lagt ordentligt, er temmelig varigt. En ſaadan Pilk fees af Fiſken 

langt bedre ved det eiendommelige Blink, Perlemoeret fremkalder, 
og Erfaringen har viiſt, at hvor to Pilke paa eet og ſamme Sted 
have været lige rigtigt benyttede, ſaavel i ferſfk ſom ſalt Vand, 

har altid Fangſten paa den Pilk med Perlemoer været ulige 
ſtͤrre. Derfor anbefaler jeg de Fiſkere, der benytte fig af bette 
Redſkab, at anbringe Perlemoer paa ſamme, og hvor dette ikke 

lader fig gjøre paa Grund af Pilkens tilfældige Form, da at 

erindre det, naar nye anſkaffes. Saadanne Pilke, ſaavel med 
een, to ſom tre Kroge, ganſke af Form liig Sild af forffjel- 
lige Storrelſer, ſaavel ſom forſtjellige andre Monſterredſkaber 
m. m. kunne faages af rette Vedkommende paa Forlangende 

gratis udlaante fra Muſeet til Fiſteriernes Fremme til Efter⸗ 

lignelſe (fee Tegningen 10), 
For at formindſke den ffjødesløje Behandling, ſom disſe 

Fiſteredſkaber i Reglen ere underkaſtede, og hvorved de haſtigere 
blive ødelagte eller i alt Fald tidligere blive uſktikkede til deres 
Beſtemmelſe, da anbefaler jeg enhver Fiſker, der anſtaffer 
ſig en Krog eller en ſaadan Pilk med indlagt Perlemoer, 

ſtrax at aftorre den efter Brugen og forſyne den med en 
kort Strop, hvorved den kan ſettes i Forbindelſe med den 

øvrige Snøre (fee Tegningen), for at den haſtig kan løsnes 
derfra, og da indlægge den i et Futteral, ſom Tegningen 11 
viſer. Derved beſkyttes den for den Ulempe, ſom nu faa ofte 
er Tilfældet, at Krogene kneekkes eller Spidſerne afſtodes. Lige⸗ 
ledes anbefaler jeg Fiſkeren at viſe Krogene den ſamme Omhu, 
ſom han viſer fin Kniv, ved idelig at flibe dem og derved 
holde dem ſpidſe, blanke og fri for Ruſt. Det er en Omſorg, 

der lønner fig godt, det er en Erfaring, der har viiſt fig rigtig 
hos de mange, udmeerkede, hollandſke og engelſke Fiſkere, ſaavel 

ſom hos de faa Enkelte, der hjemme hos os have benyttet den 
ſamme Methode og befunden ſig meget vel derved. Hvordan 
en Pilk henſigtsmesſigſt er nedlagt i Futteralet, fees paa Teg⸗ 
ningen 11, ligeledes ſees Afbildninger af andre Former og 
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Storrelſer af Pilke, faavel med ſom uden Perlemoer, med een, 
to, ſaavelſom tre Kroge (fee Tegningen 10). Pag Tegningen 
12 fees ogſaa en Taageklokke (8), udlagt ved et Stykke Krog⸗ 
fiſteri 12 eller, ſom det ogſaa kaldes, en Langreve, hvorpaa der 
er anvendt tre Tapſer med deres Kroge, den ene Tapſe paa 
den almindelige Maade (a), paa de tre andre er der anbragt 

en Kork paa hver, paa den ene tæt op til Krogen (b), paa 
de to andre leengere fra Krogene (cd) for at holde dem op 
fra Bunden. Fremdeles fees to Kroge, den ene (e) af al- 
mindelig Form, ſom man benytter den paa Langreverne, den 
anden (k) af den nyeſte, forbedrede Conſtruction af en mere 

krummet Form. — Tegningen 13 A fremſtiller, hvorledes et 
Krogfiſterie med Kork udfættes fra fit Gaffelbreet. Paa 13 
ſees ſelve Gaffelbrettet. — 13 B viſer Gaffelbrettet feet 
fra Enden med ſine iſatte Kroge belagte med hakket Tang for 
at holde overnattet Ang friſk. — 13 C viſer Profiltegningen 
af en Krog med fin Kork i fuld Storrelſe. — 13 D viſer, 
hvorledes et Fiſkerie med Lokfiſk udſcettes fra Baaden. — d 

viſer den mindſte og neſtmindſte af de 6 Former af Lokfiſt, 
man benytter, — 13 E viſer en Krogſtang, ſom den benyttes 

til et Par Alen fra Vandſkorpen at hugge i ftørre Fiſk, naar 

man befrygter, at Krogen, hvorved de ere blevne fangne, ffal 
brekkes, for de ere trufne heelt op. — 13 F viſer en galvani⸗ 
ſeret Jernkesſert med et fiint Seglgarnsnet. 

Om Texten og Forklaringen henviſer jeg til det i den 
Anledning udkomne Skrift om Krogfiſkeriet af W. Heins, 
Kjobenhavn 1858. 

En Forklaring af Aniven, hvormed Fiſken dræbes ved Jlod- 

tomning, og Anivene, ſom benyttes ved Opfhjæringen. 

Folgende gjælder ſom ufravigelig Regel for al Slags Fiſt, 
hvilkenſomhelſt Deel af Fiſken man end agter at lade undergage 
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en videre Behandling: ,,dræb den ſtrax, idet Du træffer den op 
af Vandet, ved at blodtømme den med en Kniv paa det Sted 
og den Maade, ſom Tegningen A 15 a viſer.“ 

Tegningen A 15 fremſtiller en Kniv i + Staorrelſe, hoilke 
Fortrin den bor have, ſtikket ved Blodudtemning til at dreebe 
Fiſken, ligeſom den kommer op af Vandet. — See Tegningen 
15 a, hvorledes den anvendes, og Stedet paa Fiſken, hvor 

den bor anvendes, i ſamme Oieblik, Fiſkeren træffer den op af 

Vandet. — Kniven er med en Kjetting faſtgjort i Baaden paa 
det Sted, hvor hver Mand deri har ſin Plads, for at hver 
ifær altid kan have Kniven paa rede Haand hos fig. — Teg- 
ningerne 14 paa Pladen B viſe 4 Knive i fuld Storrelſe, hvis 
Skafter og Blade ere af forſtjellig Form, efterſom den Fiſk, 
der ſkal opffjæres, er ſtor eller liden, og efterſom Opfkjceringen 
ſkal finde Sted i Ryg eller Bug. Den ulige Form af Skaf⸗ 
terne paa disſe Knive letter betydeligt Arbeidet; ved at vexle 
med dem give de nemlig Fingrene Hvile og et faſt Leie, Noget 
der er fan vigtigt, da man vil erindre, at Haanden ſaavel ſom 
Kniven under Opſtjcringen er bedæffet med en ſlimagtig Hinde, 
der gjør Faſtholdningen af Kniven under de forſkjellige Snit 
uſikker, naar disſe Ujevnheder mangle. De her beſkrevne Knive 
have medført den yderligere Fordeel, at en Arbeider med disſe 
har kunnet paa een Dag opfkjere ulige. flere Fiſk end med 
Knive af ældre Conſtruction. 

At dræbe Fiſten, ligeſom den kommer op af Bandet, ved at 
blodtomme den er ei alene en Fordeel for ſelve Fiſkens Kjod; 
men for hver anden enkelt Deel, der ſkal undergage en videre 

Behandling, ſaaſom Leveren, Svommeblceren, der ei faa let 
tager Skade, og fager et langt klarere ÜUdſeende, naar Blodets 
Udtemning finder Sted ſom ovenfor beſkrevet. Fiſken fager 
da en Faſthed, en Klarhed, en Evne til at kunne mod— 

tage Saltet, til at kunne gjennemtorres og undergage en videre Be⸗ 
handling, ſaaledes at den f. Ex. ikke ved forſte indtredende 
fugtigt Veir bliver blød og altſaa en flet Handelsartikel, et 
daarligt Neeringsmiddel; men den bibeholder under alle Veir— 
forandringer en faſt, hornagtig Gjennemſigtighed i flere Aar, 
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der paa Grund af fin lange Varighed gjør, at den er en føgt, ” 
ſalgbar Vare og ſaaledes holder fin Priis, naar den er blod— 
tømt og bræbt paa ovenfor omtalte Maade. — Kjobmanden 
fan ſaaledes ſpeculere i denne Artikel og altid. have Kjobere til 

en anſtendig Betaling, og Fiſkeren en Sikkerhed for, at hans 

Varer ei gage fra deres Verrdie, faa at hans Arbeide og 

Anſtrengelſe ei er forgjceves, hvilket nu ofte er Tilfældet paa 
Grund af en feilagtig og ligegyldig Behandling. 

Om Leverens Sortering og Tilberedning til Tran, ſamt en For- 

klaring af Tegningen til Levertransapparatet. 

Leverens Udtagning og Sortering er af megen Vigtighed. 
Leveren er ſnart næften hvid, med fyldige, afrundede Former, 
nemlig naar den er fund og rig paa Tran, fnart mere lang⸗ 
trukken, ſkarp formet, ſjadſket og af et graaligt Udſeende, hiſt 
og her beſat med rode, eirkelformige Orme og ſom ſaadan af 

et fattigere og ſlettere Trainindhold. — Den tredie og ringeſte 
Sort Lever, man finder i Torſk, er ſom den ſidſt beſkrevne 

med Tilfpielſe af grønne, galdeſpreengte Pletter, mere eller 

mindre tæt beſatte, dybtgagende og hyppigt gjennemborede af 

lange, tynde Orme, der have Forhed ſom en grov Traad og 

ligge i en cirkelformig Skikkelſe i Leverens Pderflader. Denne 
Sort Lever er den ſletteſte og veerdiloſeſte, og hvor Hoved— 
mængden af Torſken er i denne lidende Tilſtand, der vil 
Produktionen kun daarligt lonne ſig, og Trannen vil aldrig 
kunne benyttes til Andet end til at brendes. 

Det Forſte, der altſaa er at gjøre for den, der ſkal pro⸗ 

ducere Levertran, vil være ngie at fjende. og ſtjelne de 3 be— 
ſtrevne Sorter Lever, i ſund, mere eller mindre ſygelig Til— 
ſtand. — J hvad Grad Ligegyldighed ved Sorteringen vil 
ſkade, fremgager alene deraf, at den bedſte Tran bliver langt 
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ringere, naar blot en enefte Lever, ſom er ſyg, kommer med iblandt 
flere Hundrede; og det mærfes ikke ſaa meget gieblikkeligt, ikke 
anderledes end at Trannen bliver morkere; men vil man derimod 

en 8 Dage derefter ſmage paa den, da har den allerede faaet 
Afſmag, og ved den mindſte Bergrelſe med Luften bliver den 
langt lettere harſfk. — Af den forſte Sort kan produceres ved 
Aflobning de forſte 6 Timer en fortrinlig Medieintran, de paa⸗ 
folgende 18 Timer ved Opvarming med varme Dampe en 
Middeltran, ſom endnu i fattige Aaringer kan benyttes ſom 

Medicintran; efter den Tid egner den ſig kun til at brendes, 
til Feldberedning og Garvning, da den er ureenligere og 
Trannen bruunlig. Bundfaldet, blandet med nybrieendt Kalk- 
ſteen, er det virkſomſte Gjodningsmiddel, der exiſterer paa 
Jorden. 

Aarſagen til at man paa mangfoldige Steder vedbliver at 

producere en mork og lidet affættelig Tran, er hovedſageligen 
den: at man ei ſorterer Leveren. — Aarſagen til, at man produ⸗ 
cerer forholdsviis lidt Tran af de mange Levere, hidrorer 
ſimpelthen fra det Kar, man betjener fig af ved Productionen, 
hvilket udelukkende er af Træ, og mere eller mindre af de 
poroſe Trœſorter. Jo mere porgſt, deſto mere Tran indtræffer 
der i Karret og udſmelter der af Karret, og ved Luftens Paa⸗ 

virkning bliver den haſtig harſk og foranlediger, at den i Karret 
producerede Tran fager Lugt og Smag deraf. Baade for⸗ 

ringes Varmen og Meengden betydeligt, idet en Mængde Tran 
gaaer tabt, faa træffer ind i Karrene, og ſelv om et ſaadant 
Kar er renſet paa det Omhyggeligſte, vedbliver det dog at 
have en ilde Lugt, der haſtig udbreder fig i de nye, producerede 

Varer. 
For at forhindre dette, anbefaler jeg til Levertransproduc⸗ 

tionen Glaskar (i den ſidſte Tid har man ogſaa benyttet for— 

tinnede eller emaillerede Jernkar, da disſe ere ſolidere og lettere 

aſ anſkaffe) af nedenſtagende Conſtruction og af Form og 
Udſeende, ſom Tegningen A 16 viſer. Ved at benytte dem 

vindes veſentlige Fordele, der ere af ſtor Vigtighed for Produ 
centen, da han derved fager et langt ſtorre Udbytte, et langt 

> 
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dyrere, bedre og ſaaledes afſcetteligere Product end hidtil, uden, 

jaa at ſige, forøgede Udgifter og paa en kortere Tid, end naar 
Productionen gaaer for ſig i Træfar. — Glaskarret indſuger 
ei noget af Trannen; Solvarmen kan paavirke og opvarme det 
heelt igjennem, da det er gjennemſigtigt; Glas- og Metalkarret 
kan omhyggeligt renſes mellem hver Gang, det benyttes, uden 

at efterlade Lugt eller Smag, hvad ei er Tilfældet med Træ- 
far; tillige forhindres Luftens Adgang i Glaskarret. 

Tran tilberedt i et ſaadant Redſkab, ſom det her er an- 
befalet, af Fjordtorſktens Lever har i den Grad vundet Yndeſt 
og fortjent Anerkjendelſe, at den er bleven foretrukken for den 

fortrinlige Levertran, man fager fra Newfoundland, ſaavelſom 
for Müllers fortrinlige Tran fra Bergen. 

Tegningen 16 viſer tvende Glaskar, det ene i det andet, 
der gjenſidig hvile paa to Jernſtativer ele. 

Det indre ſaavelſom det ydre er forſynet med Laag. Det 
indre Glas, der er beſtemt til Opbevarelſen af Leveren, er 
forſynet med en Deel Huller, der ere udfyldte med ſom— 
formige Ror af Tin, udvendig paa Roret i Nærheden af Ho- 
vedet forſynede med en Skruegang, hvorpaa der pasſer en til⸗ 

ſvarende Mottring; fee Tegn. a og b. 
Mottringen ſaavelſom det tilſvarende Hoved paa Roret 

er noget hvælvet; man kommer heri noget Steenkit, der yder 
den veſentlige Fordeel, at det, naar det indſettes i det dertil 
beſtemte Hul (ſee Tegningen) og ſammenſtrues, da bliver 

aldeles lufttet og ſaaledes gjør det umuligt for Fluidummet i 
Glasſet at lobe ud af andre Steder end den i Roret værende 
Aabning (ſee Tegningen). 

Paa den Deel af Roret, der ſtager udenfor Skruen, an⸗ 
bringes en Kolbe af Glas eller Metal paa hvert Ror; hvilken 
Storrelſe hver enkelt Kolbe paa Rorene har, er afhængig af 
deres indbyrdes Afſtand, ſamt af hvor Meget Kuppelen, hvorpaa 
ſamtlige Kolber ere anbragte, rummer. — Det er ſelofolgeligt, 

at hvor man ei noiagtig udregner, hvor Meget Kuppelen kan 

rumme, maa man foretrekke at gjøre Kolberne lidt for ſtore. 

2 
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Alt efterjom nu Trannen udvikles i den indre, lukkede Kuppel, 
flyder den ſuccesſiot gjennem de paa Kuppelen anbragte Kør ind i 
de derpaa anbragte Kolber, ſaaledes at de laveſte Kolber fyldes ſidſt 
og de øverfte forſt. Man opnaager derved det overordentlige 

Gode, at den til forſkjellig Tid udløbne Tran, der har forſkjellig 
Godhed og Klarhed, fuldftændig kan ſorteres fra det ſamlede 
Kar, idet hvert lille Qvantum udløber i ſin ſeerſkilte Kolbe 
uden Ryſtning eller Skvulpning, ſom tidligere har fundet Sten, 
hvilket ſaaledes har havt en Sammenblanding af de trevlede, 
kjodagtige Dele af Leveren tilfolge og været Aarſag i, at 
Trannen har faget et ureent Udſeende, Afſmag og haſtig er 
bleven harſk. 

d viſer en paa den nederſte Deel værende Aabning, der 

er lukket ved en Glasprop, igjennem hvilken man efter Behag 

kan udtage de bladagtige og vandede Dele af Leveren. 
Paa den nederſte Deel af den ydre Kuppel er anbragt to 

Huller, fee Tegningen, der ſtage i Forbindelſe med to hvæl- 
vede Kobberkasſer (Ek), hvori ere anbragte to Rør, der gaae 
op i hvert af de ovenfor antydede Huller, For at befordre en 
ſtadig og haſtig ÜUdflyden af Trannen fra Leveren af, ſoger 
man at anbringe Solpaavirkningen faa ſteerk ſom muligt i et 
dertil indrettet Huus eller Vindue, ſom indvendigt paa de 

Sider, der omgive Glasſet, er malet fort, hvilket bevirker en 
ftærfere Varmegrad af Solen (fee Situationstegningen 17); 

men paa de Tider, hvor Leveren er meeſt righoldig paa Tran 
og kan fages i ftørft Mængde, er Solen faa fort Tid oppe og 
Solvarmen ſaa ſvag, at den kun fan benyttes nogle faa Timer. 
Man maa da omhyggelig udvendig fra med Maatter tildeekke 
Vinduet, uden at flytte Apparatet eller ryſte det, da man der⸗ 
ved ſkader Tranproductionen uendelig meget, ligeſom ogſaa 
Afbrydningen af en beſtemt, regelmcesſig Varme (der ikke gjerne 
maa være under 32 R.) er til ſtor Skade for Productets 
Godhed og tillige formindſker Mengdeudviklingen. For nu at 
opnage denne ſtadige Varmegrad fylder man de paa Tegningen 
anbragte Kasſer (ff) med Vand, og vexelviis, efterſom Tom⸗ 
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ningen finder Sted, anbringes Spirituslampen g derunder. 
Vanddampene ſtige ved Hedens Paavirkning nu op mellem 
den ydre og indre Kuppel og holde derved den indres Ind— 
hold i en ſtadig flydende Tilſtand, paa Grund af den eeuns— 
artede Varmegrad, der kan iagttages ved et paa den indre 
Side af den ydre Kuppel anbragt Thermometer, hvor Varme— 
graden, ſom ovenfor er anført, i det Ringeſte maa være om⸗ 
trent 320 R. Dette Thermometer maa være en ſtadig Rette-⸗ 
ſnor for den, der ſkal pasſe Apparaterne, og han maa have 

ſtadigt Tilſyn med det, Dag og Nat, uafbrudt ſaalcenge Produc⸗ 
tionen gaaer for fig, og naar den er tilendebragt, da førft ud- 
tages den indre Deel af Apparatet. Naar de leveragtige Dele 
ere ſunkne faa dybt ned i Kuppelen, at de ei afgive mere 

Tran, da udtages dette Bundfald og blandes med Kalk paa 
den i Texten nedenfor anmeldte Maade. Apparatet renſes 
omhyggeligt efter den foregagende, tidligere Production, ſaaledes 
at ingen ny finder Sted, forinden man har overbeviiſt ſig om, 
at der ingen Lugt er ved det ligeſaalidt ſom ved det ſidſte 
varme Vand, man har udjfyllet det med. 

Der er to Kobber- eller Blikkasſer (k f) under Kuppelen, 
ſom fees paa Tegningen, for at, naar den ene, hvorunder Lampen 
ſtager, er bleven tømt ved de udſtigende Vanddampe, Spiritus⸗ 
lampen da haſtig kan bringes hen under den anden fyldte, 
medens man paauy fylder den forſte. 

Paa de Steder, hvor der kunde være Vanſkelighed ved at 

erholde de her beſkreune Kar af Glas, der jo desuden ved 

deres Priis og ved deres Skrobelighed komme til at være ikke 
fan lidt dyre, anbefaler jeg Kar af ſtobt Jern, indvendig 
emaillerede, eller af fortinnet Jern, ved hvis Brug rigtignok 
Nytten af at kunne i faa hoi Grad anvende Solvarmen bort— 
falder, ligeſom man heller ikke udvendig fra har det fuldkomne 
Overblik ſom ved Glaskarrene. 

Hvad Beſvarelſen af Sporgsmaalet angager, til hvilfen 
Tin Torſkens Lever er meeſt tranholdig, fan troer jeg, at 
Ingen med Beſtemthed kan give tilfredsſtillende Svar derpaa; 
man antager jo ſom givet, at December, Januar og Februar 

2* 



20 

ſtulle være de Tider, der vare bedſt; jeg har ſaavel for ſom 
ſildigere truffet paa Stimer af Torſk, der have havt over- 
ordentlig fyldige Levere, der vare righoldige paa Tran, ligeſom 
jeg ogſaa i de nævnte Maaneder har truffet ſtore Stimer 

fattige paa Tran. Er man uheldig, ſaa at man træffer paa 
ſtore, ſyge Stimer, da vil jo Tranudbyttet kun blive ringe og 
lidet lonnende, ligeſom omvendt, naar man er heldig at træffe 
paa ſtore Stimer af Torff. Men hvad ber i alle Tilfælde er 
og bliver anbefalelfesværdigt, det er, at viſe den her anbefalede, 

omhyggelige Maade ved Uddragning af Tran af Leveren Op⸗ 
merkſomhed og benytte fig af det her foreſkrevne Redjfab til 

at udvikle den i. 

Nogle Meddelelſer om Torſzens Spvommeblere (den af Sifherne 

ſaakaldte Fundmave) ſamt om Maaden til ved Kogning at ud⸗ 

Drage af den en Sifheliim (Huusblasſtof). 

Svommebläeren ſidder paa den bredeſte Deel af Rygradens 
hvælvede Veg, bag Hovedets nederſte og kjodfuldeſte Deel af 
Legemet, har Storrelſe og Forhed efter Fiſtens Storrelſe og 
mere eller mindre nærede Tilſtand. Man holder den for at 
være righoldigſt og vegtigſt i December, Januar og Februar. 
Den løsnes nemmeſt med den haire Tommel- og Pegefinger 
fra Rygraden, ſtrax efter at Fiſten er opfkaaren, hvilket rigtigſt 
bor ſkee ſtrax, iſcer hvor Transport, der i intet Zilfælde er 

anbefalelig, er nødvendig; thi Fiſten bor tilberedes ſtrax og 
rigtigſt paa det Sted, hvor den er fiſket, og renſes i det Band, 

hvori den er fanget. 
Svømmeblæren har en læderagtig, elaſtiſt Characteer, med 

et blandet Sfjær, liig Perlemoer, naar den er renſet for den 
Sliim, der er paa den ved Udtagningen; ſaaledes godt renſet 
og tørret ophænges den, ſom Tegningen 18 viſer. Ved en 
langſom Tørring i Luften fager den et hvidagtigt Udſeende, 
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ved en hurtigere Tørring, f. Ex, ved en Ovn, en klarere, haardere 
og hornagtigere Characteer. Den er da ffiffet fra Fiſkerens 
Haand til en videre Behandling af Fabrikanten, der ved at 
ituſkjcere den og ved en 7 à 8 Timers langſom Kogning i 
Band fager et koſtbart Gelée-- eller Liimſtof deraf, der er al- 
deles frit for Smag og anvendes med ſtor Fordeel og 

Nytte til forſkjellige, ſpiſelige Henkogninger, gjor ganſke 
den ſamme Nytte og har ſamme gode Egenſkaber ſom den 
Gelée, man fager af Sterens Svommebleere, der behandles paa 
ſamme Maade, ſom nedenfor er beſkrevet, gaaer i Handelen under 
Navn af Huusblas og betales med 28 6 pr. Lod. Tages den ei 
ſtrax ud af Torſken, er den vanffelig at befrie for denne Sliim, 
ſom let vil fees paa den ved den videre Tilberedning, idet den 
vanſkeligere torres, har taget en tranagtig Lugt til fig og af— 
giver ſom ſaadan en tranagtig Smag. Den er ſaaledes ei 
længere tjenlig til henkogte Sager; men kan da kun fælges ſom 
Liim og ſom ſaadan ſelges til en langt billigere Priis. 

Hvad der gjælder ſom den forſte Hovedregel, naar vi ville 
lade Svømmeblæren undergage en videre Tilberedning, er, at 

enhver Svømmeblære ſkal, efter at den er udtaget af Dyret, 

renſet og godt befriet for fin Sliim og den morke Hinde, der 
er paa den, torres, faa den fager en hornagtig Faſthed. Naar 

man har et tilſtrekkeligt Antal, ſom man agter at lade under⸗ 
gage denne Tilberedning, ituſkjcerer man dem i (maa Sthykker 
og kommer i nogle Timer koldt Vand derpaa for forelobig at 
opblode dem. Dette Vand vil altid blive noget grumſet og 

bortkaſtes derfor. Naar det er ſkeet, forſyner man dem med 

nyt og kommer ſaamange ituſkaarne Blærer og faa meget Band 
ſammen, ſom det indre Rum af det paa Tegningen fremſtillede 

Kar 19 kan rumme. Man forſyner det ydre Rum af det 
andet Kar, hvori bette findes, med Vand og fætter dem nu 
over en jævn, ſtadig Ild. Ved nu at dette ydre Kar med fit 
Vandindhold kommer til at koge, kommer en fort Tid derefter, 
ved Paavirkning heraf, det indre ligeledes til at koge; man 
pasſer nu at holde dette i en ſtadig og jævn Kog, indtil al 
den Fiſkeliim (Huusblasſtof) er uddragen ved Kogning af de 
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ituftaarne Torffeblærer, ſom findes deri, hvilket i Reglen pleier 
at medtage circa 9 à 10 Timers ſtadig Kog. Det bemeerkes 
udtrykkelig, at det maa være en langfom og ſtadig Log, da 

man ſaavel ved en altfor ſteerk, ſom ved en Afbrydelſe af 

Kogningen, enten aldeles forfeiler ſit Maal, eller om end ikke 
aldeles, faa dog fager et ulige mindre Qvantum, og Tilbered⸗ 
ningen medtager en ulige længere Tid. Det er ſelsfolgeligt, 
at man for ei at ſtandſe Kogningen har kogende Band i Beredſkab, 
for af og til, naar fornødent gjores, at forſyne det ydre Rum med 

Vand, der ved ſin idelige Kogen jo fordamper, hvilket derimod meget 
ſparſomt ſkeer i det indre Rum og i intet Tilfælde finder Sted 
de ſidſte 3 à 4 Timer af Kogningen. Et ſikkert Tegn paa, 

at Fiſkelimen (Huusblasſtofferne) er udkogt, viſer fig derved, at 

de ituſkaarne Dele af Torſkens Svømmeblære ere ligeſom orm⸗ 

ſtukne; ved noiere Betragtning viſe de fig at være de itukogte 
Celleveve, ſom indeholdt Fiſtelimen (Huusblasſtofferne). D 
tilbageblevne Stykker, der endnu have bibeholdt deres runde, 

fyldige og kraftige Üdſeende, indeholde endnu Beſtanddele og 

behøve altſaa en vedvarende Kogning. Naar Kogningen er 
tilendebragt, lader man Ilden ſlukkes, og det Henkogte roligt 
henſtage, indtil det er blevet koldt. Viſer det fig da ikke at 
have opnaaet en ftærf Klebrighed, faa er der endnu formange 
Vanddele deri, og det trænger til en yderligere Henkogning. 
Naar dette er ſkeet, ſom det ſunde, praktiſke Blik ſnart viſer, 

lader man denne henkogte Fiſkeliim (Huusblasſtof) lobe igjennem 

en Si, man har forſynet med en godt renſet, fiin Lerredsklud, 

for at optage det muligt derivcerende Bundfald eller de trevle- 

agtige Dele. Naar dette er ſkeet, opvarmer man det paany 
og har nu en heel Deel ganſke nye, ubrugte, flade Tallerkener 

i Beredſkab, hvori man helder en Spiſeſkee fuld af dette Stof, 

ſom man lader udbrede fig over hele Fladen ved at dreie Tal- 
lerkenerne rundt, hvorefter man igjen heelder det af, ſom imidlertid 

ikke har ſat ſig faſt, hvorved der bliver en tynd Hinde tilbage 

over hele Tallerkenen. Nu henſcetter man denne paa et fjøligt, 
ſtyggefuldt Sted, hvor der er Træf, under et Gibsdeekke, hvor 
intet Støv, Inſecter eller Andet lignende kan komme til, og 
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efter en fort Tids Forløb, alt efter Veirligets Tilſtand, 

løsner denne Hinde fig fra Tallerkenen og er da. færdig til- 
beredt; men for at den ſkal fane en yderligere Haardhed, taale 
Transport og bibeholde fit ſmukke, blanke Udſeende, opleegger 
man den paa et lignende Sted, hvorpaa Tallerknerne have hen⸗ 
ſtaget, paa dertil anbragte Snore. 

Det gaaer med denne Sag, ſom det gaaer med enhver 

anden, der blot er i nogle enkelte Mænds Hænder, at der 

holdes Et og Andet hemmeligt, ſom det er vanſkeligt at komme 
til Kundſkab om. Saaledes er der ved denne Sag her eet 
Punkt, hvorom jeg ſaa godt ſom Intet veed, det nemlig at 
fane Fiſtelimen (Huusblasſtoffet) los fra Tallerkenerne i fin hele, 
flade Üdſtrekning. Jeg har talt med Forſtjellige derom uden 
at være kommen til noget beſtemt Reſultat. Saavidt jeg veed, 
troer jeg nok, at den Herre, der holder dette Punkt hemmeligt, 
overſtyller Tallerkenerne med et Fluidium, forinden han hælder 
Fiſkelimen (Huusblasſtoffet) paa Rm. Nogle have meent, at 
det blot var Vand, Andre, at det var Eddike og Vand, atter 

Andre, at det var ſteerk Eddike eller Eddikedampe, ſom vare 

Aarſag i, at Geleen fan let løsnede fig. Jeg har altid faaet 

de ſtorſte Stykker løs fra Tallerkenerne, naar jeg har benyttet 
en ganſke ny, aldrig for brugt Tallerken og overſkyllet den med 
reen Eddike og derefter hældt Geleen derpaa, uden at den dog 

har været for varm. Kogende Gelee, har jeg altid fundet, 
bandt ſteerkeſt; og temmelig afkjolet, dog ſaaledes at den var 

flydende, fandt jeg altid, løsnede fig letteſt. At anvende en 
Smule Provenceolie paa lidt Bomuld og dermed overgnide en 

20 å 30 Tallerkener er ogfan et ikke uheldigt Middel til at 
faae Geleen til at løsne fig. 

Der er endnu een Maade at benytte de udtagne Svømme- 

blærer paa, og ifær ſaadanne, ſom ved Udtagningen gage itu, 

nemlig at ſammenrulle dem, hvorved en 3 à 4 Hinder komme 

til at ligge ovenpaa hinanden, da afſkjcere dem i ſmaa Stykker 
paa omtrent en Tommes Længde, gjennemſtikke dem med en 

Naal og ophenge dem til Tørring. Saaledes tilberedes de i 
Rusland, hvorfra de gage i Handelen over hele Europa under 
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Navn af Rangle-Huusblas (fee den medfølgende Tegning 18 a). 
Da jeg veed, at Torſkens Svømmeblære hidindtil har været 
afſat til Spanien til en Priis af nogle Mark for Lispundet, 
har jeg deraf taget Anledning. til at fremſcette Ovenſtagende, 
for at bringe den gode Sag om og kun et Skridt videre frem. 
Nu have vi ſaaledes feet, hvorledes Benyttelſe af ſelve Fifken, 
ſaavelſom Leveren og Svømmeblæren, finder Sten; men de 
tilbageblevne Dele af Fiſten, ſom Hovedet og andre tidligere 

ikke anvendte Dele, ſaavelſom ogſaa Kjodet af andre Dyr, der 
ellers henligge paa Iſen eller i Vandet og raadne, kunne an⸗ 
vendes til Opfodring af Ænder og Sviin, i kogt Tilſtand 
ogſaa til Opfodring af Høns, ſamt til en fortrinlig Fiffe- 

gjodning, hvorom den fornødne Oplysning gives i det Paa⸗ 
folgende, men ifær i de i den Anledning ſpecielt udkomne 
Skrifter. — Tegningen 20 fremſtiller en tæt ſammenfalſet 
Kasſe beſtemt til Opbevaring af røget Fiſk; den øvre Deel af 
Laaget ſaavelſom ſelve Kasſen er udvendig forſynet med et 
Jernbeſlag med ſine Skruer 20 b for med Lethed at kunne 
lukke tæt for de deri nedlagte røgede Sager. Paa Laagets 
indre Side er anbragt en Falſe 20 a, der ved Sammenſtrue- 

ningen gjør, at Kasſen hermetiſk kan lukkes, hvorved den over- 
ordentlige Fordeel opnages, at de deri værende røgede Varer 
ſtage fig en ulige længere Tid, end naar de, ſaaledes ſom nu 
ofte er Tilfældet, gjemmes i Kurve eller utætte Kasſer, hvori 

de ved indtredende fugtigt Veir paa en 8 Dages Tid for- 
derves; derimod har man havt flere Exempler paa, at hvor 

den rogede Fiſk har været rigtig behandlet og nedlagt i en 
Kasſe ſom den ovenfor beſkrevne, har den endog efter 3 Maa⸗ 
neders Forløb afgivet en velſmagende og behagelig Føde. An⸗ 

gagende den øvrige Detail, der rigtigſt omhandles paa ſamme 

Tid ſom Roge-Oynen, henviſer jeg til et Skrift, der vil blive 
udarbeidet efter hoiere Ordre og ſnart udkomme. 



25 

Om Anvendelſen af uſelgelig Fiſk og Kiſkeaffald til Opfodring 

af Spiin, Ender og Høns, der lægge ulige flere Bg efter at 

være fodrede med kogte Fiſk, ſamt Køer, der begjerligt ede 

tortede og ſaltede Silk; fane heraf en ſterk Wdelyſt og give 

en god og nærende Melk. 

En anden Anvendelſe af den uſeelgelige Fifk, ſom i den 
ſildigſte Tid er bleven gjort, er den, at man dermed har op⸗ 

fodet og fedet Ender og Sviin. Som bekjendt, er Fiſkefode 
en fund og tjenlig og derhos kjcer Nering for alle Vandfugle 
og ſaaledes ogſaa for Anden, hvad der jo for den vilde Ands 
Vedkommende vides af Enhver, Man fan derfor med Fordeel 
anvende Fiſk til Foder for nder, idet man fager den raa 
Fiſk, ſtjcerer eller hugger den i meget ſmag Stykker og giver 
den til Enderne, der ere ſaa graadige efter den, at de langt 
foretrekke den for Korn og Maſk, ſom man ſamtidig har fat 
for dem. At Fiſte⸗Neering er Pnuderne ſeerdeles tjenlig, fees 

deraf med Sikkerhed, at Ænder, der have været opfodrede med 
Fiſk, trives langt bedre og udvikle fig langt hurtigere end 
Ander, der ere blevne opfodte ved anden Neering, ligeſom 
ogſaa deres Fjerbekleedning ſynes at være righoldigere og 
blødere. J Fiſterleier, hvor man endnu ikke har begyndt med 
Anleeggelſen af Kuler til Fiſkegjodning, vil man ſaaledes kunne 
anvende den overflødige Fiſk til Næring for Ænder og Sviin. 
Derved forebygges, at Fiſken ligger og raadner og forpeſter 
Luften, og man fager fine Ander opfodte billigt, jaa at Mange, 
ſom hidtil ikke have havt Ander, fordi Kornet var for dyrt, 
nu ville kunne holde dem uden Pengeudgift. Ligeſom Bonden 
modtager Gjces paa Stubben for Folk, der ikke have Leilighed 
til ſelb at fane dem opfodte, ſaaledes vil Fiſkeren kunne mod⸗ 
tage Ænder med deres Vllinger til Opfodning, imod at han, 
naar Wllingerne ere blevne ſtore, deler halvt med Eieren. 
Mangen En vil maaſkee herved mene, at Fiſkeren maa bruge 

de overflødige Fifi kun til Føde for Sviin; men dertil maa 
man bemerke, at Svinene i Reglen blive Fiſfkerne meget koſt⸗ 
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bare, idet de mage fjøbe en betydelig Mængde Føde til dem, 

da der ikke til hver Tid af Aaret er tilftræffeligt Affald til cet 
eller flere Sviin; holder Fiſkeren derimod Wunder, da kan han 

indſkrenke fig til at holde dem paa den Tid, da der falder 
Næring nok af til dem, og Ender kan han til enhver Tid 

ſcelge. Og derhos maa man erindre, at den fattige Fifker, ſom 

ikke felv eier en Baad; men fager Lov at folge med en Andens, 

ikke har et faa rigeligt Affald, at han kan holde et Sviin, 

hvorimod han dog altid kan holde et ſtorre eller mindre Antal 
Aender. 

Om Maaden at tilberede Sifkegjødning paa, ſaavel af uſalgelig 
Torſk eller dens Dele, ſom af Skrog af Hapkalve, Robber og 

Selhunde og andre hidindtil ubenyttede Sifkedele. 

Det er en nokſom bekjendt Sag, at vore intelligente Land- 
mend i de ſenere Aar have gjort Alt, hvad der ſtod i deres 

Magt, for at hæve Agriculturen til den ſtorſt mulige Hoide. 
De have indført og anvende Alt, hvad den nyere Tids Er— 
faring har tilraadet baade i mechaniſk og chemiſk Henſeende. 
Et i ſidſte Henſeende ſcerdeles anbefalet Stof er den ſaakaldte 

Guano eller Fiſkegjodning. 7 
Guanoen, ſom den hidtil er gaaet i Handelen, er bleven 

hentet her til Landet mange hundrede Mile borte fra ſaadanne 
Oer, hvor Millioner af Sofugle have deres Natteophold og 
efterlade deres Exerementer. Da Sofugles Nerring beſtager i 
Fiſk, er altſaa * ligefrem at betragte ſom en Slags 
Fiſkegjodning. 

Her i Landet har man i et Par Aar paa en kunſtig 
Maade produceret Fiſkegjodning. Der udkom nemlig for faa 
Aar ſiden en Anviisning til at anvende til Gjodning Fiſt, 
der ikke kunde jælgeg, enten paa Grund af den Mængde, der 
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fangedes, eller paa Grund af, at de paa den Tid, de fangedes, 
ikke vare ſaa velſmagende ſom til andre Tider, hvilken Bog er 
bleven ſaaledes efterſpurgt, at den nu er udkommen i Zdie 
Oplag. Det ſynes ſaaledes temmelig uſandſynligt, at vore 
Landbrugere i Længden ſkulde vedblive at lare indføre Guano, 
— ſom desuden nu viſtnok neppe er at faae uden i forfalſket 

Tilſtand, tilſat i ſterkere eller ſvagere Grad med andre, en 
Gjæring fremkaldende, Stoffer, — naar de kunne fage Fiſte⸗ 
giodning hjemme i Landet. Alene Patriotismen byder at op⸗ 
hjælpe en indenlandſk Induſkri, og naar den her tilberedte 
Fiſkegjodning kan maale fig med det tilſparende udenlandſke 
Produkt, da byder jo tillige baade Klogſkab og fornuftig Be⸗ 
reguing ligefrem at anvende hiin paa vort Lands Jorder. Det 

vil temmelig let indſees, hvorledes Guano o: udenlandſk Fiſke⸗ 
gjodning forholder fig til indenlandſk Fiſkegjodning. De mang⸗ 
foldige Sofugle i hine fjerne Lande ernære fig af Fiſkerov; de 
kunne, — Enhver fjender jo omtrent en Fiſte-Ropfugls Stor⸗ 
relſe, — kun tage og ſluge de mindre og altſaa mindre kraft⸗ 
fulde Fiſt. Til Dyrets Nering medgaae de meeſt nærende og 
altſaa Jorden meeſt frugtbargjgrende Beſtanddele af disſe 
mindre Fiji Reſterne af dem, der ikke kunne tjene Fuglene 
til Neering, udſtͤdes ſom Excrement af deres Legemer, og de 
Masſer deraf, ſom findes paa enkelte Oer eller Klipper, hvor 
Fuglene have deres Ophold, opſamles og forſendes til os ſom 
Guano. Men disſe Reſter have henligget i mangfoldige Aar, 
maaſkee i Aarhundreder, paa hine Steder og have tabt meget 
betydeligt af deres Neringsſtoffer, navnlig Ammoniak, ved 
Atmoſpheerens Indvirkning, og det Tilbageblevne kommer faa 
til os med en abſolut uundgagelig Blanding af Støv og Sand— 

dele, af Mos og Smaaſteen. 

Den hertillands producerede Fiſkegjodning turde dog viſt 
concurrere med hiin og det med temmelig ſtor Sikkerhed for at 

vinde Priſen. Den produceres ſom bekjendt veſentlig af ſtorre 
og kraftfuldere Fiſk, der ikke kunne affættes, og der bortgaaer 
ikke i Forveien Noget af de Stoffer, der ere indeholdte i dem, 
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til Næring for andre Dyr, der tabes Intet til den Jord, hvor- 
paa de gjennemgaae Opløsningsprocesfert, da denne ſteer i 
murede Kuler, og der afgager Intet til Atmofphæren, idet ethvert 

nyt Lag af Fiſk, naar det har naget 1 Alens Tykkelſe, af⸗ 
ſperres fra Luften ved Lag af Kalk af et Par Tommers Tyk⸗ 
kelſe, der ſom bekjendt binder de luftartige Beſtanddele, der 

udffille fig under Opløsningen. Den eneſte fremmede, iblandede 
Beſtanddeel er denne af de udffilte Gasarter gjennemtrengte 
Kalk. 

Da det har viiſt fig, at denne indenlandſke Fiſkegjodning 
meddeler Jorden en Frodighed, der kun har raadet til Var— 

ſomhed i at anvende for ſtor en Mengde, ſynes det temmelig 
ſandſynligt, at den ganſte maa kunne gjøre Indforelſen af 
fremmed Fiſtegjoͤdning overflødig, og man har derfor troet at 
burde henlede d'Hrr. Landbrugeres Opmeerkſomhed paa den, 

hvor ſaadan er at fane at kjobe. 
Om den pderligere Detail angagende Anvendelſen og Til⸗ 

beredningen af denne Fiſkegjodning henviſer jeg til Skriftet om 
Vildandefangſt, 3die Oplag, udkommet i Kjobenhavn 1857. 

En fortrinlig Gjodning kunde ligeledes tilberedes af Noget, 
ſom man, ſtjondt man baade kunde og burde, dog undlader at 
drage ringeſte Nytte af. Der gaaer, ſom bekjendt, aarlig en 
ſtor Deel Skibe ud pan Robbe-, Hapkalve- og Selhundefangſt, 
og mange af disſe vende tilbage ikke alene ikke fuldt ladede, 
men ofte endog kun med 1—3 Laſt. At Skibene ſaaledes 

vende mere eller mindre tomme tilbage, er Aarſag i, at de 
danſte Robbefangere med Aarene blive ligeſaa faa, ſom de 

fremmede blive mange; de Dyr, man ſoger at fange, viſe ikke 
ſtorre Kløgt for at undgage os end for at undgaae Franſk⸗ 
mændene og Englænderne, og naar disſe ſom ofteſt ere heldigere 

end os, faa at der hos dem udruſtes flere og flere Skibe til 

denne Fangſt, men hos os derimod færre og færre, da ligger 
Grunden dertil ligefrem i, at de bedre end vi forſtage at drage 
Udbytte af Fangſten. 

Kunde vi da ikke drage den ſamme Fordeel af vor Fangſt, 

ſom disſe af deres? Jo, det baade kunde og burde vi, og 
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naar vi ikke gjøre det, da ligger Skylden hos os ſelv. Hvor⸗ 

ledes benytte vi det gjorte Bytte? Man affleſker det, det vil 
ſige, man fager Speekket og Skindene af og lader jaa Skrogene 
blive liggende unyttede. Skrogene anſee vi for ikke at due til 
Noget; vi tenke ikke paa, at der af dem kunde tilberedes den 
fortrinligſte og kraftigſte Gjodning, paa, hvad denne Gjodning 
vilde være værd, paa, hvor ſtort et Tab Landet lider, ved at 
Skibene ſaaledes komme mere eller mindre tomme tilbage; kort 
ſagt, vi tenke ikke van det Tab, der tilfgies Nationalvelſtanden 

derved, at ikke Alt nyttes ſom det burde. Englenderne og 
Franſkmeendene, ſom ere paa Fangſt i de ſamme Farvande, 
vinde derimod, hvad vi tabe; de ſamle Skrogene ikke blot af 
de Dyr, ſom de ſelv bræbe, men ogſaa dem, ſom vi i vor 

Uvidenhed eller Ligegyldighed lade ligge, og foͤre dem hjem med 
ſig. Fire engelſke Skibe bragte ſaaledes i eet Aar til Dunkerque 
— foruden et betydeligt Qvantum Fiſt og Tran — 365000 2 
Affald til at tilberede Gjodning af; anſlage vi nu — lavt 
regnet — Priſen paa denne udmeerkede Gjodning til 40 Rdlr. 
pr. 1000 Æ, bliver Udbyttet 14600 Rdlr.; mange ſaadanne 

Summer ere i Aarhundreder gagede tabt for os, hvorimod 
Englænderne og Franſkmeendene ikke forſmage dem. Hvor⸗ 
fænge ſtulle vi ſaaledes ſtage tilbage; ſkulde vi ikke iſtedetfor at 
klage over, at Fiſkerierne intet Udbytte give, tilſtaae, at Fiſte⸗ 
rierne give deres Udbytte, men at det er os, der ikke drage 
den Fordeel deraf, ſom vi kunde? Lader os, ligeſom Franſk⸗ 

mændene og Englænderne, give vore Skibe et talrigere Mand⸗ 
ſkab, dette bedre Koſt, ſtorre Lon og Andeel i Udbyttet af 

Fangſten, og fremfor Alt anvende denne rigtigt, da vil den 
ogſaa give os det ſamme ſom hine. — Som Undſkyldning for, 
at vi lade Skrogene ligge unyttede, har man anfort, at det 
var umuligt at tage dem med paa Grund af den Stank, ſom 
de vilde foraarſage. Men vi ſee dog, at Andre kunne gjore 
det, og følgelig mage vi vel ogſaa være iſtand dertil. Hvor⸗ 
ledes det ſkulde blive muligt for os, burde vel egentlig vore 
Chemikere ſige os, men da der ikke er kommen nogen Under⸗ 
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retning derom fra dem, vil jeg anføre en Maade, hvorpaa 
Maalet muligen kunde nages. 

Den berømte, engelſke Chemiker Stenhouſe har, ſom be⸗ 

kjendt, meddeelt, at naar man omgiver et dodt Legeme med 

et omtrent to Tommer tykt Lag af knuſte Trekul, da ville 
disſe indſuge og fortette de ved Forraadnelſen frembragte Luft⸗ 

arter og ſaaledes forebygge den dermed folgende ilde Lugt ikke 
alene en fort Tid, men faalænge Forraadnelſesprocesſen varer. 

Nu kunde man altſaa beftrøe Bunden af Skibet med knuſte 
Traœkul, . lægge Skrogene derpaa og over flere ſaadanne af⸗ 
vexlende Lag af Skrog og Kul et Lag Blaaleer for end yder— 
ligere at affpærre Luften. Maaſkee vilde det lykkes paa denne 
Maade at bringe Skrogene hjem, og Sagen fortjener viſtnok, 
at man gjorde et Forſog derpaa. 

Om Franſkmeendene og Englænderne imidlertid bære fig 
ſaaledes for at kunne føre Skrogene med fig, veed jeg ikke; 
deres Fremgangsmaade, ſom de holde hemmelig, er mig ikke 
bekjfendt; men at de kunne føre dem med, og at de have 
veſentlige Fordele deraf, er et Factum, hvorfor jeg har troet 
at burde henlede den offentlige Opmeerkſomhed paa denne Sag, 
thi det er tilvisſe intet ubetydeligt Tab, der ved vor nu— 
værende, forkeerte Fremgangsmaade directe tilfsies Skibsfarten 

og indirecte Agerdyrkningen, to af de vigtigſte Kilder til vor 

Nationalvelſtand. F 

Mangen Fiſter kan maaffee endnu ikke rigtig indſee Nytten 
af mange Dele af Fiſken, men han vil nok i Tiden ved at 
folge de givne Vink forſtaae at anvende Alt, da enhver Deel 
af Fiſken er til Nytte og Gavn. — For 70—80 Aar ſiden, 
da man begyndte at udføre gamle Klude og Been, loe Mange 
deraf og meente, at herved var Intet at tjene, og nu er Om⸗ 
ſetningen af disſe Artikler for Nordens Vedkommende ſteget 

ſaaledes, at den beløber fig til flere Millioner Rolr. Ligeledes 
da man begyndte at afvinde Silke af Silkeormens Cocon, 
troede man heller ikke, at det vilde give noget ſtort Udbytte, 
og dog indbringer det nu flere Millioner Rigsdaler mere end 
Benyttelſen af Been og Klude. Vel vil Huusblasſen alene 
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ei ſtige til en ſaadan Sum, men det vil blive en meget 
betydelig Indtægt, og forſt naar Fiſkeren lerer at drage 
Nytte af hver enkelt Deel af Fiſkens Legeme, forſt da vil 

Fiſkeriet lønne fig, og Producenten erholde et Udbytte, der langt 
overſtiger hans Forventninger, og hvem er Producenten? 
Fiſkeren. Det er altſaa ogſaa Dig, ſom denne Fordeel vil 
tilfalde af Havets umaadelige Guldgrube, naar Du blot forud 
har lært at indſee, at Du har en Deel at lere, førend Du 
forſtaaer at drage Fordeel af Forſynets Dig ſkjcnkede Skatte, 

ſom ere faa rige, naar Du blot vil vende Siet bort fra 
ffjæve, nedarvede Vaner og tage fat med en faſt urokkelig 
Villie, paa ſamme Maade ſom Landmanden gjorde det for en 
Aarrekke tilbage; den Gang var hans Lissſtilling ligeſaa be⸗ 
brøvelig, ſom den nu er gledelig, da var han ligeſaa fattig, 

ſom han nu er riig og velſtaaende i Almindelighed. Ja! min 
Ven, med eet Ord, han har gjennembrudt det taagede Tæppe, 

bag hvilket han ſtod famlende ved ſin Gjerning; han er i ſin 
Fremtid, Du har Din at gjennembryde, og naar det er ſteet, 
da vil Du opleve en gylden Tid og med mig mangen en 

Gang beklage, at Du forleengſt i Din Ungdom havde havt 
Leilighed til, hvad Du nu forſt faa ſeent tager fat paa, og 
med mig arbeide paa, at den nuværende Ungdom, den yugre 
Fiſker, arbeider fremad og følger de ham her givne, velmeente 
Raad; da er forſt Forſynets Beſtemmelſe nogenlunde opfyldt, 
i det Mindſte i to Henſeender: for det Forſte, at man fkal 
benytte de Skatte og Gaver, Gud har givet os i ſin Viisdom, 
den nemlig at Du fkal arbeide med Eftertanken, medens Du 
er ung og kraftig, og naar Din trætte Arm er lammet, naar 
Dit Haar er graanet, da ffal Du ved Din Ungdoms Sved 
have erhvervet Dig ſaameget, at Du har Din Alderdom og 
Dit Endeligt ſikkret, og Din Alderdoms Gjerning ſkal da være 
ved Siden af Din Ro en Lerepoſt, hvor Du veileder den 

unge Mand, ei alene i hvad Du har gjort for at erhverve 

Dig Din Velſtand; men hvad Du funde og burde have gjort, 
om Du i Din Ungdom havde havt den Indſigt og det Ind— 
blik, ſom Du nu har paa Dit Livs Aften: for det Andet, at 
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man ſkal paavirke den Unge ved fire Raad, faa at han der— 
ved kan komme endnu videre og blive endnu fuldkomnere i ſin 

"Gjerning, end man ſelv har været. 

Paa den Maade er det, at Alt i Verden gager fremad, 
paa denne Maade er det, at Du ffal føre Din Sag frem 
paa rette Maade, vedkommende Slægt, Gud til Wre og Fiſkeren 
til Gavn. 

Ende paa Iſte Afdeling. 

Om Redſkaberne til Hval, Robbe og Grindefangſt, Torſtens Salt⸗ 

ning, Tørring og Huſet, hvori bette bør ſkee, vil blive handlet i Fort⸗ 
ſettelſen, der ligeſom dette Skrift vil ledſages af oplyſende Lithographier. 
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